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بلخابوراهپیشرو
فهماینمطلبکهنزاعمولویمهدی(تنهافرمانده
شناختهشدههزاره)باادارهکابلبرسرمنافعاست
یا او ،درحقیقت از طالب بریده ،نیازمند گذشت
زمــان اســت .امــا ،اگــر اختالف مولوی مهدی با
طالبانبهایندلیلباشدکهاو بهایننتیجهرسیده
کهحقوقغیرپشتونهادرحکومتطالبانپایمال
میشود ،آن گاه برای فهم دقیق تر وضعیت باید
ببینیم که راهبرد او در یارگیری بــرای تقابل با
طالبان چگونه پیش خواهد رفت .مولوی ظریف،
صالح الدین و عالم مخدوم هم از بیعت کنندگان
ناراضی هستند .طبعا اگر نارضایتی همه این ها،
ثمرهعملکردپانپشتونیسنیطالبانباشدومحل
نزاع ،صرفا تهدید منافع نباشد ،این افراد باید به
زودی موضع مشترکی بگیرند و به یاری یکدیگر
اقدام کنند.از آن طرف ،افتادن بالگرد طالبان به
دست نیروهای مبارز پنجشیر وعدم دستیابی
مجدد طالبان به بالگردشان نشان میدهد که
پنجشیری ها اکنون دارای جغرافیا هستند و این
بدین معناست که طالبان ،به رغم تمرکز جدی
بر پنجشیر ،در آن جا با مشکل جدی مواجه اند
بنابراین گشودن جبهه جدیدی در بلخاب ،برای
ادارهکابل،بسیارپرهزینهونتایجآنغیرقابلپیش
بینی است .در صورتی که بریدن مولوی مهدی
از طالبان واقعی باشد و مسئله منافع و تقسیم آن
در بین نباشد ،باز شدن یک خط جنگی جدید در
بلخاب(با توجه به شرایط پنجشیر) بیش از آن که
بهضررمهدیباشدبهضررطالباست.همچنین،
از قرائن اینطور فهمیده می شود که طالبان در
تصمیم خود بــرای تنبیه یا حذف مولوی مهدی
کامالمصممهستند.مولویمهدیعلیالحساب
شرایط دفاعی نسبت ًا خوبی دارد ،اما به نظر می
رسد که او برای موفقیت ،ناگزیر است تا به موارد
زیر توجه کند:اول این که مولوی مهدی هنوز یک
طالباست.اوسالهابرایطالبانجنگیدهوهنوز
هم خودش را یک طالب می داند .مادامی که او به
طوررسمیبرائتخودازطالبانرااعالموازگذشته
خود ابراز ندامت نکند ،درگیری او با طالبان ،یک
جنگدرونگروهیبرسرتقسیممنافعبهحساب
میآید.اگرمولویمهدیبخواهدافکارعمومیرا
با خود همراه و احیانا پشتیبانی جبهه مقاومت را
همدرکنارخوداحساسکنددقیقادرهمینمقطع
مهم،بایدتکلیفخودشراباطالبمشخصکند.او
بایدرسمابگویدکههنوزیکطالباستیابخشی
ازجبههمقاومتشدهاست.

اندیشکده روز
رنـــد در گـــزارشـــی به
ارزیابی سیاست آمریکا
راجــع به گــروه طالبان
پرداخته و سه فرضیه
تعامل ،انزوا یا مخالفت
را مطرح کرده است.حضور یک جنبش مقاومت
داخلی علیه طالبان و کسب اطالعاتی از ارتباط
آگاهانهوتشکیالتیطالبانباگروههایتروریستی
و آمادگی آنها برای اجرای حمالتی علیه منافع
آمریکا و متحدانش ،میتواند مشروعیت سیاست
مخالفتراافزایشدهد.انتخابپیشفرضآمریکا،
سیاست انزواست زیرا انتخاب نسبت ًا آسانتری
است که نیازی به صرف بودجه اقتصادی یا سرمایه
سیاسیوابتکاراتبحثبرانگیزدیپلماتیکندارد.

تحلیل رسانه ها
اکسیوس :کاخ سفید
پیش از سفر جو بایدن
بــه منطقه ،در حال
کــار روی یــک نقشه
راه برای عادیسازی
روابــط عربستان و رژیــم صهیونیستی است.
برخی منابع به اکسیوس گفتهاند کاخ سفید
هفته گذشته جلسهای درباره سفر هفتههای
آینده بایدن به منطقه با حضور کارشناسان
اندیشکد ههای آمریکایی برگزار کــرده و در
این جلسه ،نقشه راه عــاد یســازی عربستان
و رژیــم صهیونیستی مطرح شــده است.این
منابع گفتهاند پیش از سفر بایدن ،توافقی به
دست نخواهد آمد اما او با مقامات اسرائیل و
عربستان در این زمینه گفت وگو خواهد کرد.
یکی از این منابع ،راهبرد آمریکا را یک رویکرد
گام به گام بیان کرده است.یک مقام اسرائیلی
گفته است که انتظار ندارد گرهگشایی مهمی
در ارتــبــاط بــا عــادیســازی در جــریــان سفر
بایدن صورت بگیرد اما توافق اعطای مجوز به
شرکتهای هواپیمایی اسرائیلی برای استفاده
از حریم هوایی عربستان به منظور پرواز به هند
و چین ،بسیار نزدیک است.یک منبع مطلع
آمریکایی گفته است کاخ سفید در حال تالش
برای کاهش انتظارات است و بر آغاز فرایند
عادیسازی تمرکز دارد.

زلزلهسیاسیدرآمریکا
حکم تاریخی دیوان عالی آمریکا درباره لغو قانونی بودن سقط جنین همزمان با
عملکرد منفی دولت بایدن در زمینه اقتصاد  ،آمریکا را با دور تازه ای از اعتراضات و
خشونت مواجه کرده است
گروه بین الملل-دیوان عالی فــدرال آمریکا
حکم  ۵۰ساله قانونی بــودن سقط جنین در
این کشور را لغو کرد.بنا بر این حکم ،حق سقط
جنین در آمریکا متحول خواهد شد و از این
پس ایالتها دربــاره قانونی بودن یا ممنوعیت
آن تصمیم گیری مــی کنند.در حکم دیــوان
عالی فــدرال آمریکا آمــده اســت که در قانون
اساسی آمریکا حق سقط جنین بیان نشده است.
طبق حکم دیــوان عالی  ،تصمیم دربــاره سقط

جنین اکنون برعهده ایالتهای آمریکاست
و انتظار م ـیرود که حــدود نیمی از  50ایالت
آمریکا ممنوعیتها یا محدودیت هایی را در
این باره اعمال کنند.در پی رای دیــوان عالی
فــدرال آمریکا« ،جــو بایدن»  این حکم را یک
اشتباه فاجعه بار دانست و تاکید کرد که از نظر
او این حکم تحقق یک ایدئولوژی افراطی و یک
اشتباه غم انگیز است.موضوع سقط جنین در
آمریکا همیشه مخالفان و موافقان سرسختی

داشته است .در واقع یکی از محورهای جدال
لیبرال ها و محافظه کاران در این کشور به ویژه
طی ســال های اخیر ،حــول ایــن موضوع بوده
اســت.اگــرچــه دی ــوان عالی ف ــدرال آمریکا در
سال   1973اعالم کرده بود که قانون اساسی
آمریکا از آزادی زن برای انتخاب انجام سقط
جنین بــدون محدودیتهای دولتی حمایت
میکند؛ اما این موضوع همواره چالش برانگیز
بوده است.مخالفان سقط جنین ،این موضوع را
مانند حق حیات می دانند.الیسی استفانیک،
عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان گفت:
تصمیم تاریخی دیوان عالی فدرال یک پیروزی
بــرای تقدس زندگی اســت و ایــن باعث نجات
تعداد بیشماری از کودکان بی گناه خواهد شد.
اما موافقان آزادی سقط جنین معتقدند سقط
جنین امری خصوصی است و باهدف به رسمیت
شناختن حقوق زنان باید اعمال شود .نانسی
پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در
واکنش به تصمیم دیوان عالی فدرال برای لغو
حکم تاریخی «رو علیه وید» مبنی بر آزادی سقط
جنین در آمریکا ،آن را ظالمانه و دلخراش خواند.
لغو حق زنان برای سقط جنین اکنون به چالش
بزرگ سیاسی و اجتماعی در جامعه آمریکا تبدیل
شده است .میراث این ممنوعیت و حکم دیوان
عالی در ماههای پیش رو و قبل از انتخابات میان
دوره ای نوامبر باعث خواهد شد که دعواهای
سیاسی در این کشور عمیق تر شود.دموکرات
ها در تالش هستند با به میدان آوردن حامیان
آزادی سقط جنین ،شانس خود را برای پیروزی

در انتخابات میان دوره ای ماه نوامبر افزایش
دهند در حالی کــه جمهوری خــواهــان ،رای
دیوان عالی را یک پیروزی سیاسی بزرگ برای
خود قلمداد می کنند که می تواند زمینه ساز
موفقیت در انتخابات پیش رو باشد .ضمن این
که ،هم اکنون یک مناقشه حقوقی میان دولت
فــدرال و برخی از ایالت های محافظه کار در
آمریکا در جریان است .این ایالت ها تاکید دارند
که موضوع بررسی قانونی بودن یا غیر قانونی
بــودن سقط جنین یک موضوع ایالتی است و
دولت فدرال حق دخالت در آن ندارد .در حالی
که دولــت دموکرات در واشنگتن تاکید دارد
که سقط جنین به عنوان یکی از حقوق اساسی
شهروندان ایــاالت متحده شناخته می شود و
دولت فدرال موظف به حراست از آن است .به
هر حال ،حکم دیوان عالی فدرال آمریکا توفان
سیاسی بزرگی در این کشور برپا کرده است و
به نظر می رسد این موضوع همزمان با افزایش
بی سابقه تورم و مشکالت معیشتی ،به یکی از
جدی ترین رویارویی ایدئولو ِژی میان محافظه
کــاران و لیبرال ها تبدیل شود .از این رو قابل
پیش بینی است که این جدال همچنان ادامه
یابد و چه بسا آشوب و بی ثباتی های اجتماعی را
در آمریکا شدت بخشد .همین دیروز در بسیاری
از شهرهای آمریکا ،معترضان در واکنش به حکم
دیوان عالی تظاهرات کردند و خواستار قانونی
شدن دوباره سقط جنین شدند .هزاران نفر با در
دست داشتن پالکاردهایی در مقابل بنای دیوان
عالی نیز در واشنگتن تجمع کردند.
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پیشخوان بین الملل
هفته نامه نیو استیتسمن
در گ ــزارش ــی ،اوضــــاع بد
اقــتــصــادی در بریتانیا را
بررسی می کند .این نشریه
با انتخاب تیتر «کسادی
بزرگ» می گوید :در حالی
که در سالیان گذشته کشورهایی مانند یونان یا
ایتالیا تبدیل به پاشنه آشیل اروپا در حوزه ضعف
اقتصادی شده بودند اما اکنون بریتانیا به سمتی
حرکت می کند که می توان آن را کشور مریض
در حوزه اقتصادی اروپا لقب داد.

نمای روز

امدادرسانیبهزلزلهزدگانافغانستانی/رویترز

چهره روز

خبر مرتبط
آغازدعواهایبزرگ؛چرا؟
امیرعلی ابوالفتح  -موضوع در ظاهر ،پیش
پا افتاده به نظر می رسد :سقط جنین .اما در
پس موضوع سقط جنین ،یکی از شدیدترین
جنگ های ایدئولوژیکی ،سیاسی ،حقوقی
و فرهنگی آمریکا در جریان است ،جنگی که
مسیر ایاالت متحده را برای چند نسل بعدی
مشخص می کند.چرا؟ زیرا این «یک دعوای

دینی» است از سوی کسانی که سقط جنین
را اقدامی مغایر با خواست و اراده خداوند می
دانند.زیرا این «یک دعــوای ایدئولوژیکی»
استازسویکسانیکهموضوعسقطجنینرا
در حوزه آزادی های فردی شهروندان قلمداد
می کنند .زیرا این «یک دعوای سیاسی» است
از سوی کسانی که معتقدند موضوع سقط
جنین بر پایگاه رای احزاب موثر است.زیرا این
«یک دعوای حقوقی» است از سوی کسانی

که معتقدند موضوع سقط جنین به حقوق
اساسی افــراد و ایالت ها مربوط است  .زیرا
ایــن «یــک دعــوای جنسیتی» اســت از سوی
کسانی که معتقدند با موضوع سقط جنین،
تکلیف حقوق زنان مشخص می شود.زیرا این
«یک دعوای فرهنگی» است از سوی کسانی
کــه معتقدند مــوضــوع سقط جنین ،چشم
انداز فرهنگ عمومی ایاالت متحده را ترسیم
می کند .زیرا این «یک دعوای پزشکی» است

از سوی کسانی که معتقدند موضوع سقط
جنین به سالمت جان انسان ها مربوط است.
این دعواها ،ایاالت متحده آمریکا را بیش از هر
زمان دیگری پس از جنبش حقوق مدنی در
دهه 1960دوپاره کرده است .ناتوانی جریان
های فکری و سیاسی در این کشور برای حل
موضوع سقط جنین ،می تواند ایاالت متحده
را به دوره جدیدی از آشوب ها و بی ثباتی های
اجتماعی وارد کند.
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از ناتوی
عربی تا ناتوی
خاورمیانه!

پوست موز زیر
پای «بوریس»
نخستوزیرانگلیسباوجودشکست
سنگینحزبشدرانتخاباتمیاندورهای
پارلمان،استعفانخواهدکرد.جانسون
گفت:شکستدرانتخاباتارتباطیبه
"پارتیگیت"نداشت

پادشاهاردنازعالقهکشورشبهایجاد
اتحادینظامیمشابهپیماننظامی
آتالنتیکشمالیسخنگفتواظهار
کردکهازشکلگیریپیماننظامی
درخاورمیانهحمایتمیکند

عبور مهاجران آفریقایی از موانع مــرزی بین
مراکش و اسپانیا /آسوشیتدپرس

اظهار نظر روز
صابر گل عنبری-پادشاه اردن پس از سفر به
امارات در مصاحبه با شبکه "سی ان بی سی"
آمریکا از حمایت کشورش از تشکیل ناتوی
خاورمیانه میان کشورهای همسو مانند
پیمانناتوسخنگفت .ویدرپاسخبهسوالی
دربــاره تشکیل این ناتو تاکید کرد که جزو
اولین کسانی خواهد بود که "از راه اندازی
پیمان ناتوی خاورمیانهای حمایت میکند"
و خواستار آن شد تا کشورهای "همفکر"
چنین ائتالفی را تاسیس کنند .البته در عین
حال هم تاکید کرد که ناتوی خاورمیانه باید
"ماموریتهای روشــن و مشخصی" داشته
باشد.آن چه سخنان شاه اردن را پراهمیت
م ـیســازد ،تحرکات فشرده دیپلماتیک و
تحوالتی است که چند ماهی است خاورمیانه
در مسیر تشکیل یک پیمان نظامی مشترک
میان متحدین آمریکا تجربه میکند .همین
چند روز قبل هم وزیر اسرائیلی بنی گانتز از
تالش با "شرکای منطقهای" برای تاسیس
ائــتــافــی نظامی بــه رهــبــری آمــریــکــا خبر
داد .ناگفته پیداست که سخن گفتن پادشاه
اردن از تشکیل ناتوی خاورمیانه نه برای
مقابله با اسرائیل و نه آزادی اراضی اشغالی
فلسطینی است ،بلکه اساسا قرار است این
ناتو با محوریت خود اسرائیل شکل گیرد و
مرحلهای پیشرفته از همان پیمان آبراهام
است که ترامپ برای عادی کردن و به عبارتی
دیگر آشکارسازی روابط میان تل آویو و چند
کشور عربی و اسالمی راه انداخت .در طول
دوسالگذشتهکهروابطدیپلماتیکاسرائیل
با بحرین و امارات برقرار شد و سطح مهمی
از روابط پنهان و نیمه آشکار نیز با عربستان
شکل گرفت ،مناسبات تل آویــو در منطقه
ژئواستراتژیک خلیج فارس به ویژه با ابوظبی
به شکل غیر منتظرهای به سطح ائتالفی همه
جانبه (سیاسی ،اقتصادی و نظامی) ارتقا
یافته است؛ تا جایی که هرگز روابط اسرائیل
با مصر و اردن پس از چندین دهه به چنین
سطحی نرسیده است.به اصل موضوع که

بازگردیم ،در واقــع ،هــدف تشکیل ناتوی
خاورمیانهایمیانمتحدانعربیواسرائیلی
آمریکا در منطقه در وهله نخست مواجهه
با ایران و محور تحت رهبری آن است .ایده
ناتوی خاورمیانهای در اصل نسخه ارتقا یافته
ایده قدیمی ناتوی عربی است که عضویت
و محوریت اسرائیل در آن موجب تغییر نام
ناتوی عربی به ناتوی خاورمیانه شده است
و سفر آتی جو بایدن به منطقه میتواند به
پیشبرد تشکیل این ائتالف نظامی در منطقه
و پیگیری آن از سوی اسرائیل و کشورهای
عربی همسو و متحد آمریکا کمک کند.
واقعیت این است که آن چه متحدان آمریکا
را به این سمت سوق داده ،نه صرفا همکاری
مشترک برای مقابله با چالشهای کنونی،
بلکه به نوعی آمــاده شــدن بــرای مواجهه
جمعی بــا خــأهــا و چــال ـشهــای امنیتی
بـــزرگتـــری اســـت ک ــه احــتــمــاال منطقه
خاورمیانه در امتداد پیامدهای امنیتی و
ژئوپلیتیکی نزاع میان قدر تهای غربی و
آمریکا با روسیه هم اکنون و چین در آینده،
شاهد آن خــواهــد بــود .امــا پیشبرد طرح
تشکیل ناتوی خاورمیانه مستلزم وجود
تنشی مستمر در منطقه با طرفیت ایران
است و از این رو ،اگر هم برجام احیا شود ،باز
سطحی از تنش منطقهای در زمینه تحقق
هدف پیش گفته ادامه خواهد یافت .از دیگر
سو ،تقابل با ایــران و متحدان آن هر چند
اولویت نخست تشکیل ناتوی خاورمیانه
است ،اما تنها هدف آن نیست ،بلکه ترکیه
نیز احتماال هدف بعدی آن بوده و بعید است
که آشتیهای کنونی نگرانیهای راهبردی
ِ
ترکیه اردوغــان را
محور عربی اسرائیلی از
در درازمدت برطرف کند .البته گویا ترکیه
زودهنگام این خطر را احساس کرده و آشتی
و نزدیکی به این محور احتماال معطوف به
این نگرانی و تالشی برای ملحق شدن به
ائتالف در حال تشکیل برای مصون ماندن
از خطرات بعدی آن باشد.

شریفی -نمایندگان حزب محافظهکار به
ت وزیر انگلیس،
رهبری بوریس جانسون ،نخس 
دو کرسی این حزب درمجلس عوام را در پی
بــرگــزاری انتخابات میان دوره ای از دست
دادنــد .این انتخابات در حالی برگزار شده
بود که در ما ههای اخیر ،عمران احمدخان،
نماینده محافظهکار حوزه انتخابیه ویکفیلد و
نیل پریش ،نماینده محافظهکار حوزه انتخابیه
تیورتون و هانیتون از سمتهای خود استعفا
کردند .عمران احمد خان به دلیل اتهامات
دربــاره «آزار جنسی کــودکــان» و نیل پریش
بــه دلیل «تماشای فیلم پورنوگرافیک در
پارلمان» ،از سمت نمایندگی کنار هگیری
کردند .در انتخاباتی که ویــژه این دو حوزه
انتخابیه بــرگــزار ش ــد ،نــامــزدهــای حــزب
محافظهکار در هر دو حوزه شکست خوردند.
در حوزه تیورتون و هانیتون ،ریچارد فورد از
حزب لیبرال دموکرات و در حوزه ویکفیلد،
سایمون الیتوود از حزب کارگر پیروز شدند.
در پی اعالم نتایج کایر استارمر ،رهبر حزب
کارگر گفت که حــزب محافظهکار در حال
«فروپاشی از درون» اســت .او به همراه اد
دیوی رهبر حزب لیبرال دموکرات خواستار
استعفای بوریس جانسون شدند .الیور داودن،
رئیس اجرایی حزب محافظهکار ،نیز در نامهای
به نخست وزیر نوشت که «باید کسی مسئولیت
این وضعیت را برعهده بگیرد» و از سمت خود
کنار هگیری کرد .به گزارش یورونیوز ،ترس
از مسئولیت ساز شدن جانسون ممکن است
اعضای حزب محافظه کار را علیه او بشوراند.

مخصوصا در شرایطی که میلیون ها نفر با
مشکالت ناشی از افزایش قیمتها و بهویژه
بهای سوخت دست و پنجه نرم میکنند ،آن
هم بعد از ما هها درگیری و ضربه سیاسی به
دلیل رسوایی شکستن قرنطینه و برگزاری
پارتی توسط جانسون و تیماش .تا این جای کار
بوریس جانسون در مقابل فشارها برای استعفا
مقاومت کــرده .فشارهایی که پس از جریمه
جانسون توسط پلیس به دلیل نقض مقررات
قرنطینه به اوج خــود رسید .با وجــود این،
نخستوزیر بریتانیا تنها  ۲۴ساعت پس از از
دست دادن دو کرسی مهم پارلمان این کشور
که از دیرباز در اختیار حزب حاکم محافظهکار
بود ،گفت که جنجال «پارتیگیت» را مسئول
ایــن شکست نــم ـیدانــد .او همحزبیهای
مخالف خود را به باد انتقاد گرفته و گفت ،نظر
آ نها اهمیتی نــدارد .اظهارات جانسون در
حالی مطرح میشود که همحزبیهای منتقد
وی سعی دارند کنترل «کمیته  »۱۹۹۲را به
دست گرفته و مجدد جانسون را با رای عدم
اعتماد مواجه کنند .جانسون در اوایــل ماه
میالدی جــاری از رای عدم اعتماد پارلمان
کشورش جان سالم به در بــرد .بنابراین ،بر
اساس مقررات موجود اعضای حزب حداقل
تا یک سال نمیتوانند جانسون را بار دیگر
استیضاح کنند امــا تــرس از آینده سیاسی
ممکن است محافظهکاران را مجبور به ایجاد
تغییرات در قوانین داخلی حزب کند تا بتوانند
بوریس جانسون را با رای اعتمادی دیگر به
چالش بکشند .امری زمان بر اما محتمل.

بیانیه ترامپ در حمایت از حکم دیــوان عالی
آمریکا پیرامون سقط جنین" :تصمیم امروز
دیوان عالی که بزرگترین پیروزی برای زندگی
یک نسل بود ،در میان دیگر تصمیماتی که به
تازگی گرفته شد ،فقط به این خاطر صورت
گرفت که من هر وعــدهای را که داده بــودم به
انجام رساندم .از جمله این وعد هها معرفی
کردن و تاییدیه گرفتن برای سه قاضی پایبند
و متعهد به قانون اساسی ،برای ورود به دیوان
عالی آمریکا بود .من به انجام این کار بسیار
افتخار میکنم .من در مقابل دموکرا تهای
چــپگ ــرای رادیـــکـــال و شــرکــای آنهــــا در
رسانههای خبری فیک یا جمهوری خواهانی
که فقط در ظاهر جمهوری خواه هستند و به
حقیقت عالقه دارنــد ولی سکوت میکنند،
تسلیم نشدم .اینها دشمنان مردم هستند".

